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O que é  Gamificação ?
A gamificação é uma ferramenta 
de gestão de pessoas, que usa os 
elementos, a estética e a lógica de jogos 
para motivar ações, engajar pessoas e 
promover mudança de comportamento. 

A mudança de comportamento 
duradoura não ocorre apenas por meio 
de imposições e recompensas. 

Ela se dá por meio de experiências 
e emoções positivas.
 
As mecânicas da gamificação devem ser 
usadas com esse propósito, considerando 
diferentes perfis de pessoas.



Quando e 
onde Aplicar?
Ela pode ser aplicada em 
qualquer contexto . 

Seu público alvo são: gestores, 
líderes de diversas áreas, 
professores e pessoas que 
precisem lidar ou influenciar 
equipes, setores ou até 
mesmo clientes.

A mudança de 
comportamento duradoura 
não ocorre apenas por 
meio de imposições e 
recompensas. 
Ela se dá por meio de 
experiências e emoções 
positivas. 

As mecânicas da gamificação 
devem ser usadas com esse 
propósito, considerando 
diferentes perfis de pessoas.



Resultados 
da Gamificação



Grande 
objetivo da 
Gamificação: 
MOTIVAR

A qualidade da experiência é muito 

melhor quando conseguimos 

estimular a motivação intrínseca.

são: gestores, líderes de diversas 

áreas, professores e pessoas que 

precisem lidar ou influenciar 

equipes, setores ou até mesmo 

clientes.

Ela pode ser aplicada em 
qualquer contexto .  Seu 
público alvo Estar motivado 
é estar movido a fazer 
algo.  Existem dois tipos 
de motivação: intrínseca e 
extrínseca.

“Faço se for coagido”

Regulação externa
“Faço apenas se receber incentivos 
tangíveis”

Introjeção
“Faço para obter aprovação alheia”

Identificação
“Faço para imitar os outros”

Integração
“Faço porque quero tomar parte de 
algo”

Automotivação
“Faço porque a ação é motivadora”

Sem
motivação

Motivação
extrínseca

Motivação
intrínseca



. Senso de competência

. Senso de realização

. Autonomia

. Pertencimento

. Propósito

GAMIFICAÇÃO 
SUPERFICIALXAVANÇADA



O que vamos abordar no 
Bootcamp de Gamificação

Aprofundaremos os estudos da 
psicologia motivacional para 
entendermos os diferentes 
perfis de pessoas e como elas se 
motivam.

Esclareceremos todas as 
principais mecânicas da 
gamificação e como serão 
usadas em exemplos reais 
para gerarem motivação e 
engajamento.

Explicaremos o passo a passo 
para criar um projeto de 
gamificação, com aulas práticas 
e exemplos reais.

Apresentaremos algumas 
ferramentas gratuitas que 
poderão ser usadas na 
gamificação.





Trilha do 
Bootcamp de 
Gamificação



Programação do 
Bootcamp de 
Gamificação

4 encontros remotos via Zoom de 3h de duração cada 

4 PDFs (e-book, infográfico, artigos) para download

Ferramentas gratuitas e ideias de jornadas, recompensas e temas

Práticas para guiar a construção de um protótipo de gamificação

Investimento :  

R$ 984,00 ou 

Em até  6x  de R$ 164,00

no  boleto/cartão de crédito

Datas : 18, 20, 25 e 27/10/2021

Certificação :

Certificado para participantes com mínimo de 80% de frequência.



Fabiana 
Bigão
Facilitadora

Doutora com foco em gamificação e 

aprendizagem on-line

Consultora em gestão e gamificação

Professora da Fundação Dom Cabral

Diretora da VIDDIA Educação On-line

Palestrante e escritora
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